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تایید حکم اعدام ۸ نفر از گروهک 
تروریستی حمله کننده به مجلس 

رئیس دادگاه انقالب اسالمی از تایید حکم اعدام 
۸ نف��ر از عوامل حمله به مجلس و مرقد امام راحل از 

سوی دیوان عالی کشور خبر داد.
حجت االسالم و المس��لمین غضنفرآبادی رئیس 
دادگاه انقالب اس��المی اظهار کرد: حکم اعدام ۸ نفر 
از عوامل حمله به مجلس شورای اسالمی و مرقد امام 

راحل از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.
گفتنی است، رئیس دادگاه انقالب ۲۳ اردیبهشت 
ماه از صدور حکم ۸ نفر از عوامل گروهک تروریس��تی 
داع��ش در حمله به مجلس و ح��رم مطهر امام راحل 

خبر داد.  باشگاه خبرنگاران جوان 

اروپایی ها تاکنون ضمانتی به ایران نداده اند
س��خنگوی کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت 
خارجی مجلس اع��الم کرد مطابق گزارش��اتی که از 
دستگاه دیپلماسی گرفتیم اروپایی ها تاکنون ضمانت 

عملی و اجرایی به ایران نداده اند.
سیدحس��ین نق��وی نماین��ده م��ردم ورامین با 
اش��اره به مذاکرات ایران با اروپا ب��رای ادامه برجام و 
ش��روطی که رهبر معظم انقالب در این زمینه تعیین 
کردند، اظهار داش��ت: مطابق گزارشاتی که از دستگاه 
دیپیماسی گرفتیم، تاکنون اروپایی ها ضمانت عملی و 

اجرایی به ایران نداده اند.
س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی تصریح کرد: 
اروپایی ه��ا از طرفی می گویند می خواهند برجام باقی 
بماند اما از سوی دیگر توتال و پژو قراردادهایشان را با 

ایران لغو می کنند و به کشورشان برمی گردند.
نقوی خاطرنش��ان ک��رد: از آنجایی ک��ه متن این 
قرارداده��ا ب��ه اط��الع و تصویب نماین��دگان مجلس 
شورای اسالمی هم نرس��یده است، به همین دلیل ما 
نمی دانیم در صورتی که طرفین قرارداد قراردادهایشان 
را لغو کنند، آیا خس��ارتی در متن قراردادها پیش بینی 
ش��ده یا نشده اس��ت؟ چون دولت محترم همه چیز را 
مخفی نگه داشت و مس��ئوالن دولتی مدام می گفتند 
قراردادها محرمانه هس��تند، مشخص نیست خسارات 
ملت ایران در این قراردادها پیش بینی ش��ده اس��ت یا 

نه؟  فارس
 

 فاز ۲ ستاره خلیج فارس
آماده بهره برداری است

فرمان��ده ق��رارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء )ص( 
گفت: در حوزه نفت، فاز ۲ س��تاره خلیج فارس آماده 
بهره برداری اس��ت و فاز های ۲۲، ۲۴ و ۱۳ ان شااهلل به 

ترتیب به بهره برداری خواهند رسید.
 س��ردار عباداهلل عبداللهی در حاشیه جلسه ستاد 
اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: طرح روان آب های قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء )ص( که جزو اَبَرپروژه های آبی 
اس��ت هم تا پایان س��ال ۹۷ به بهره ب��رداری خواهد 

رسید.  میزان

 فعالیت سرویس های عربی و غربی
در پشت مرزها

مدی��ر کل ام��ور م��رزی وزارت کش��ور گف��ت: 
س��رویس های عربی و غربی در پش��ت مرزها با هدف 

ضربه زدن به امنیت داخلی مان فعالیت می کنند.
ش��هریار حیدری  اظهار کرد: همه مرزهای کشور 
با توجه به حضور نیروهای مرزبانی، نظامی و اطالعاتی 

امنیتی از امنیت بسیار خوبی برخوردار هستند.
وی با اش��اره به اینکه اگر بخواهیم این امنیت را 
با میزان تهدیدات مقایس��ه کنیم، بی ش��ک مشخص 
می ش��ود از امنیت بس��یار ب��اال و پای��داری برخوردار 
هس��تیم، گفت: س��طح تهدیدات در پش��ت مرزهایی 
همچون پاکس��تان، عراق و افغانس��تان بسیار وسیع و 

گسترده است.
وی با بیان اینکه س��رویس های عربی و غربی در 
پش��ت مرزها با هدف ضربه زدن به امنیت داخلی مان 
فعالیت می کنند، گفت: این موضوع بارها توس��ط وزیر 
کشور، ریاست محترم جمهور و دیگر نهادهای ذیربط  
به کشورهای همسایه منتقل و تذکر داده شده است.

  باشگاه خبرنگاران جوان 

اخبار

تدابیر برای بی اثر کردن تحریم های آمریکا
س��خنگوی دولت گفت: با توجه به تهدیدات جدی در خصوص اس��تمرار و 
گسترش تحریم ها از سوی آمریکا، برای بی اثر و یا کم اثر کردن تحریم ها تدابیر 

مناسبی را اتخاذ کرده ایم.
محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: 
برای اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی ۵۶ طرح و ۲۰۰ پروژه تعریف کردیم 
که اگر اجرایی شود می توانیم به سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی دست پیدا کنیم. وی 
افزود: محدودیت منابعی را که برای ۲۰۰ پروژه و ۵۶ طرح داریم در شرایط تحریم بررسی کردیم تا 
بتوانیم پروژه هایی را در اولویت قرار دهیم که مردم کمترین درگیری را با تحریم ها داشته باشند.

 نوبخت تصریح کرد : مقرر شد در جلسه آینده، سازمان برنامه و بودجه با تک تک 
دستگاه ها جلساتی را تشکیل دهد تا بدانند در صورت استمرار تحریم، نقطه های آسیب 

پذیرشان کجاست.  مهر 

سخنگو
اف. ای . تی . اف پنجره ورود خائنین است

امام جمعه موقت تهران گفت:  اف. ای. تی. اف پنجره ورود خائنینی اس��ت 
که ما ۴۰ سال پیش آنها را باخفت و خواری از کشور بیرون کردیم.

سیداحمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: 
اروپایی ها معامالت تجاری خود را با آمریکا برهم نمی زنند و در صدد باج گرفتن 
از برجام هستند. وی در ادامه افزود: به بهانه مبارزه با تروریست، موسسه اف. ای. 

تی. اف.  ما را زیر نظر دارد.
وی در ادامه افزود: آمریکا کش��وری نیس��ت که قابلیت مذاکره را داش��ته باش��د و 
همانطور که پیداس��ت آمریکا ش��یطان بزرگی اس��ت که با این شیطان آتش بسی وجود 
ندارد. امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: برخی از س��ران آمریکا جدیدا اذعان کردند 
که تحریم هایی وضع می کنیم که در تاریخ بی س��ابقه باش��د ما هم به فضل خدا جوابی 

خواهیم داد که در تاریخ بی سابقه باشد.  مهر 

خبرگان
واکنش جهانگیری به نامه انتقادی نمایندگان مجلس

معاون اول رئیس جمهور نس��بت ب��ه نامه نمایندگان مجل��س برای برگزار 
نشدن جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی واکنش نشان داد.

ع��زت اهللهّ یوس��فیان مال عضو ناظ��ر مجلس ش��ورای اس��المی از برگزاری 
اولین نشس��ت این س��تاد پس از ۷ ماه در س��ال جاری خبر داد و گفت: پس از 
پیگیری های انجام ش��ده، نامه نگاری با سران قوا و ابراز گالیه مندی اعضای ستاد 
مبارزه با مفاس��د اقتصادی برای برگزار نش��دن این جلس��ات، باالخره اولین نشست 

۲۸ خرداد دوشنبه هفته آینده برگزار می شود.
وی افزود: برگزاری جلس��ات ستاد مبارزه با مفاس��د اقتصادی به عهده جهانگیری، 
معاون اول  رئیس جمهور اس��ت. وی در واکنش به نامه نمایندگان مجلس درباره برگزار 
نش��دن جلسات ستاد مبارزه با مفاس��د اقتصادی، اولین جلسه این ستاد را هفته آینده 

برگزار می  کند. تسنیم 

گفتمان

سرلشکر قاسم سلیمانی تاکید کرد: 
شکست سعودیها در انتخابات لبنان 

فرمانده نیروی قدس س��پاه با اشاره به  ن ا ر ا ســد انتخاب��ات اخی��ر لبن��ان تاکی��د کرد: پا
حزب اهلل برای اولین بار ۷۴ کرس��ی از ۱۲۸ کرسی پارلمان 
لبن��ان را مال خ��ود کرد و از یک ح��زب مقاومت به دولت 
مقاوم��ت لبنان تبدیل ش��د و این پی��روزی خیلی بزرگی 

است.
سردار سرلشکر قاسم سلیمانیظهار کرد: انتخابات اخیر 
لبنان یک رفراندوم بود. این انتخابات در ش��رایطی صورت 

گرفت که همه حزب اهلل را در دخالت در امور سوریه، لبنان، 
عراق، یمن و منطقه متهم می کنند.

وی تاکید کرد: کش��ورهای عربی و ش��ورای همکاری، 
سعودی با افتخارترین جریان اسالمی را جزو الیحه تروریسم 
قرار دادند و اس��م هایی که نشاط در قلب مسلمان ها ایجاد 
می کند، مثل نام سیدحسن نصراهلل، را در کنار تروریست ها 

قرار دادند.
فرمانده نیروی قدس سپاه با اشاره به تبلیغات دشمنان 
گف��ت: هرکس که با جریان حزب اهلل ب��ود، مزدوران ایران، 
نامیدن��د. این انتخابات زیر بار این آوار و ۲۰۰ میلیون دالر 

پولی که سعودی صرف کرد برگزار شد.  فارس

ذوالنور: 
تدوین گزارش های برجامی متوقف شد

رلمــــان رئی��س کمیت��ه هس��ته ای مجلس با  اش��اره به وضعیت فعل��ی برجام گفت: پا
فعاًل ضرورتی نمی بینی��م گزارش های روند اجرای برجام را 

در این کمیته تدوین کنیم.
حجت االس��الم مجتبی ذوالنور درب��اره تدوین گزارش 
ش��ش ماهه س��وم این کمیته از روند اج��رای برجام گفت: 
در ش��رایط فعلی که آمریکا از برجام خارج ش��ده اس��ت و 
مذاکرات با اروپایی ها در جریان اس��ت، ضرورتی برای تهیه 

این گزارش در کمیسیون احساس نمی شود.
وی با بیان اینکه دیگر برجامی وجود ندارد که بخواهیم 
گزارشی تدوین کنیم، ادامه داد: اگر چه وزارت امورخارجه 
طبق قانون باید هر س��ه ماه یکبار گزارش��ی از روند اجرای 

برجام به کمیسیون ارائه کند. 
نماین��ده مردم قم در مجلس تصریح کرد: در ش��رایط 
فعل��ی ضرورت��ی برای تدوی��ن گزارش های ش��ش ماهه در 
کمیس��یون امنیت مل��ی درب��اره روند اج��رای برجام وجود 
ندارد. رئیس کمیته هس��ته ای مجلس اظهار داشت: باید در 
کمیسیون درباره تدوین این گزارش  بحث و تبادل نظر شود 

تا به نتیجه ای دست پیدا کنیم.  تسنیم
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گل به خودی نزنیم 
ادامه از صفحه اول

در همین ح��ال باید توجه داش��ت که در عرصه 
داخل��ی نیز تحت تاثیر الق��ای توهم تقابل در گروه ۷ 
به خاطر برجام نباید ق��رار گرفت چراکه این تصور را 
در غ��رب ایجاد می کن��د که می تواند ای��ن اختالفات 
را ب��ه عنوان امتیاز ب��ه ایران فروخت��ه و در ازای آن 
طلب امتیاز داش��ته باشد. باید مراقب بود که اختالف 
درونی غرب تبدیل به گل به خودی برایمان نشود و با 
واقع بینی به پردازش آن پرداخته و همچنان بر حقوق 
خ��ود مبنی بر لزوم تعهدپذیری اروپا در تعهد و اقدام 

عملی در قبال برجام تاکید داشت.

سرمقاله

گروه رویداد  تنه��ا گـــزارش دو فلس��طین  داس��تان 
داستان یک ملت و یک کشور یا موضوعی اسالمی 
و انسانی نیس��ت بلکه با نگاهی دقیق به تحرکات 
س��الهای اخیر و حوادثی که در این نطقه از جهان 
روی داده اس��ت می توان دریافت که این منطقه از 

اهمیتی استراتژیک برخوردار است.
از زمان تولد نامبارک رژیم صهیونیس��تی در 
منتهی الیه خاورمیان��ه و در کنار دریای مدیترانه 
این منطقه  دچار درگیریها و جنگ های متعددی 
ش��ده که همواره یک س��رآنها به تح��رکات رژیم 

صهیونیستی بر می گردد.
بررس��ی ح��وادث منطقه نش��ان می دهد که  
بحران ه��ای اخیر در خاورمیانه ب��ر محور موضوع 
فلس��طین و تأمی��ن امنی��ت رژیم صهیونیس��تی 
طراحی شده و این طراحی پس از شکست اسرائیل 
در جنگ های ۳۳ و ۲۲ روزه به اجرا درآمده است. 
از جمل��ه این حوادث می ت��وان به  طراحی داعش 
برای تس��هیل سلطه صهیونیس��م بر جهان اسالم 
اش��اره کرد. این اقدام  تالش��ی برای ایجاد وحدت 
میان دشمنان برای مقابله انقالب اسالمی و جبهه 
مقاومت بود. اما در این زمینه دش��منان ایران نیز 
بی��کار نمانده و تمامی ت��الش خود را برای تبدیل 
مسئله فلسطین به مسئله ای فرعی و حاشیه ای در 

جهان اسالم بکار بردند. 
ارائه راهکار س��ازش از سوی برخی از کشورها 
درس��ت در مقابل راهبرد مقاومت و حمایت مردم 
ای��ران از مردم فلس��طین قرار دارد و این س��وال 
مطرح اس��ت که چطور میتوان با دش��منی که با 
اصل موجودیت مس��لمانان مشکل دارد به سازش 

و تعامل رسید ؟
امروز می توان به خوبی دس��تاوردهای سازش 
و مقاومت را بررس��ی کرد تا مش��خص شود کدام 
راه��کار منافع فلس��طینیان را تأمین کرده و کدام 
راه��کار جز تضیی��ع حقوق حقه ملت فلس��طین 

نتیجه  دیگری در برنداشته است.
ش��کل گیری قیام انتفاضه نش��ان داده است 
که مردم این کش��ور از همه روشهای سازشکارانه 

ناامید ش��ده و دریافته اند که پیروزی صرفاً در گرو 
مقاومت خود آنان است

همچنین با مرور سرگذشت ۶۰ ساله فلسطین 
و اس��راییل می توان دریافت که هیچ گونه مداخله 
خارجی در سرنوشت مردم فلسطین قادر به پایان 
دادن ب��ه این درگیری ها نیس��ت بلک��ه کلید حل 
این مش��کل به دست مردم این سرزمین است که  

مدتهاست از جان خود برای آن هزینه داده اند.
دراین میان رهبر معظم انقالب اسالمی با ارائه 
راهکاری هوش��مندانه موضوعی را مطرح ساختند 
که عمل ب��ه آن می تواند راهکاری اساس��ی برای 
حل مسئله چندین ساله فلسطین باشد و در عین 
ح��ال بی توجهی به آن نیز نش��ان دهنده حقانیت 
ادع��ای ایران درباره حمایت یکجانبه غرب از رژیم 
صهیونیستی و اهداف استکباری کشورهای غربی 

در منطقه است. 
اخی��ر رهبر معظم  انقالب در دیدار صد ها نفر 
از اساتید، اعضای هیئت های علمی و پژوهشگران 
دانش��گاه ها و مراک��ز علمی، دانش��گاه  ب��ا انتقاد 
از س��کوت اروپایی ه��ا در مقاب��ل جنای��ات رژیم 
صهیونیس��تی در غزه و قدس تاکید کردند: باید از 
همه فلس��طینیان واقعی اعم از مسلمان و یهودی 
و مس��یحی که حداقل ۸۰ س��ال در این سرزمین 
بوده اند چه در داخل و چه در خارج از سرزمینهای 

اشغالی نظرخواهی و همه پرسی شود.
ایشان افزودند: این طرح جمهوری اسالمی که 
رس��ماً در س��ازمان ملل به ثبت رسیده است آیا با 
موازینی که جهان قبول دارد منطبق نیست؟ پس 

چرا اروپایی ها حاضر نیستند آن را بفهمند؟

آموزه های اسالمی و قانون اساسی 
باید در نظر داشت، اگرچه بارها برخی از افراد 
موضوع حمایت از مبارزات مردمی در فلسطین را 
زیر س��وال برده اند که نمونه آن ش��عار »نه غزه نه 
لبنان جانم فدای ایران« بود اما اساس این موضوع 
برمبن��ای آموزه ه��ای اس��المی و قانون اساس��ی 

کشورمان است. 
 تدابیری ک��ه رهبر معظم انقالب در خصوص 

مس��ئله فلس��طین برآن تاکید دارن��د، برگرفته از 
قاعده قرآنی »نفی سبیل« و تالش مسلمانان برای 

خارج شدن از زیر یوغ سلطه مستکبران است.
ای��ن اصل فقه��ی نقش پای��دار و تأثیرگذاری 
ب��ر رفتار، تصمیم��ات و سیاس��ت های کالن نظام 
اسالمی دارد و  در روابط خارجی دولت با بیگانگان 
از جایگاه ویژه ای برخودار اس��ت. نفی ظلم و ستم 
بر مردم مسلمان و حفظ استقالل و نفی وابستگی 
نس��بت به بیگانگان شالوده و اساس این قاعده در 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی است. در قانون 
اساس��ی ایران نیز هرگونه س��تمگری، ستم کشی، 
سلطه گری و سلطه پذیری را نفی و نهی می کند و 
این اصل به عنوان پایه های تأمین استقالل جامعه 
و همچنین جلوگیری از سلطه اقتصادی، سازه های 
سیاس��ت خارجی وکالن جمهوری اسالمی ایران 
را ش��کل می دهد. اص��ول ۱۱، ۱۵۲، ۱۵۴ قانون 

اساسی با چنین بینشی تدوین یافته است.
در حالی که انقالب اس��المی ب��ه دهه چهارم 
خ��ود نزدیک می راهبرد ثابت جمهوری اس��المی 
فراموش نش��دن مسئله فلسطین و زنده ماندن آن 

به عنوان مسئله اول جهان اسالم بوده است.
رویکرد دوگانه غرب 

درای��ن میان اگرچه بس��یاری از کش��ورهای 
غربی با طرح شعار دموکراسی، خود راحامی مردم 
فلس��طین  معرفی می کنند اما سوال این است که 
چ��را غربی ها به راهکار برگزاری یک رفراندوم آزاد 

با حضور همه فلسطینیان تن نمی دهند؟
این سوالی است که با هوشمندی از سوی رهبر 
معظم انقالب مطرح ش��د و دروغ ب��ودن ادعاهای 
غ��رب در زمین��ه طرفداری از دموکراس��ی را برای 

ملت های اسالمی و غیراسالمی روشن ساخت.
بسیاری از کارشناس��ان سیاسی معتقدند که 
مش��کل فلس��طین با برگزاری ی��ک رفراندوم آزاد 
حل شدنی اس��ت ولی غربی ها زیر بار این راه حل 
نمی رون��د چ��ون می دانن��د همه فلس��طینیان، از 
مسلمان گرفته تا یهودی و مسیحی، مخالف رژیم 
صهیونیستی هستند و می خواهند که از زیر سلطه 

آن خارج شوند.

غربی ها به جای حل مسئله فلسطین از طریق 
رفران��دوم، طرح ه��ای مختل��ف س��ازش را مطرح 
می کنن��د و ریاکاران��ه خ��ود را طرف��دار صلح جا 
می زنند، اما تجربه نشان داده است که نتیجه همه 
این طرح های سازش، اشغال قسمت های بیشتری 
از خاک فلس��طین توسط صهیونیس��ت ها و آواره 

شدن جمعیت بیشتر فلسطینیان بوده است.  
        

 عالج واقعی 
طرح برگزاری رفراندوم از چند س��ال پیش از 
س��وی ایران به عنوان راه حل��ی واقعی برای حل 

مسئله فلسطین مطرح شد.
مق��ام معظم رهب��ری  در پنجمی��ن اجالس 
بین الملل��ی حمای��ت از انتفاضه فلس��طین که در 
مهر ماه س��ال ۱۳۹۰ با حضور س��فراء ، روس��ای 
مجالس کشورهای مسلمان، فرهیختگان و علمای 
کشورهای مختلف جهان و شخصیت های بر جسته 
کشورهای اسالمی برگزار ش��د پیشنهاد برگزاری 

همه پرسی برای حل قضیه فلسطین را دادند.
همچنین رهبر معظ��م انقالب در بیانات خود 
در بیست و دومین س��الگرد ارتحال امام  خمینی 
)ره( به این موضوع اشاره کردند و فرمودند: راه حل 
مس��ئله  فلسطین، این راه حلهای آمریکائی و امثال 
آنها نیس��ت؛ اینها راه به جائی نخواهد برد. راه حل 
این است که یک رفراندوم و همه پرسی ای از مردم 
فلسطین انجام بگیرد؛ هر رژیمی را که آنها بر طبق 
رفراندوم رأی دادند، آن رژیم باید بر کل فلسطین 
حاکم ش��ود. بعد آنها خودش��ان تصمیم خواهند 
گرفت که با این صهیونیس��تهائی که از خارج وارد 
کشور فلسطین ش��دند، چه معامله ای بکنند؛ این 
بسته به نظر آن رژیمی است که برخاسته ی از آراء 

مردم فلسطین است. 
در این میان ایش��ان مقصر اصلی پایان نیافتن 
بحران فلسطین را آمریکا و کشورهای غربی معرفی 
کردند. حضرت آیت اهلل خامنه ای در سخنانی در 
جمع فرمانده��ان و کارکنان ارتش فرمودند که » 
آمری��کا ثابت کرده اس��ت که در مقاب��ل هر گونه 
فش��اری به رژی��م صهیونیس��تی مقاومت می کند 

و وت��وی قطعنامه های ش��ورای امنی��ت که علیه 
اس��رائیل صادر می شود، نمونه بارز حمایت آمریکا 

از جنایت های صهیونیست هاست. «

طرحی حداقلی 
��م انقالب  بای��د گفت طرحی ک��ه رهبر معظهّ
در خصوص حلهّ مس��ئلۀ فلس��طین مطرح کردند، 
طرحی است که در سطح بین المللی و در همه جا، 
مبنای ش��کل دادن ب��ه حکومت ها و مبنای حل و 

فصل اختالفات است.
در تم��ام دنیا، ملت ه��ا از طریق صندوق رأی 
تعیی��ن می کنند که چه دولت��ی بر آن ها حکومت 
بکند ی��ا در انتخابات رأی می دهند که چه قانونی 

در جامعه، جاری و ساری باشد.
متاس��فانه ملهّت فلس��طین بدون دلیل موجه 
از این قاعدۀ عمومی مس��تثنی شده و از این حق 
طبیعی خودشان که ملت های دیگر نوعاً برخوردار 
م  هستند، کنار گذاشته شدند و در واقع رهبر معظهّ
انقالب هم��ۀ دنیا را متوجۀ این نکته کردند و این 
راه ح��ل پذیرفته ش��دۀ بین  الملل��ی را برای حل 

مسئلۀ فلسطین ارائه نمودند.
مسلم اس��ت که اگرپش��ت موضوع اسراییل، 
اهداف استکباری و استثماری موجود نباشد قاعدتا 
دنیای  امروز  باید از  پیشنهاد  برگزاری  رفراندوم  
حمایت و پش��تیبانی کند و این ط��رح را بپذیرد، 
دراین صورت روشن می شود که مردم فلسطین و 

صهیونیست ها  چه  جایگاهی  درجهان  دارند.
در این میان کش��ورهای غربی ک��ه به دنبال 
تحقق ش��عارهای دموکراس��ی درجهان هس��تند 
باید از این طرح اس��تقبال کنند. طرح پیشنهادی، 
رفراندوم در س��رزمین های اش��غالی، طرحی است 
که در آن درگیری و خش��ونت وجود ندارد و طبق 
منشور سازمان ملل متحد هم داده شد است. این 
طرحی اس��ت که در میان مردم��ان خاورمیانه که 
از جنگ خسته هس��تند، مورد اقبال واقع میشود. 
درحقیق��ت نپذیرفت��ن رفران��دوم در فلس��طین 
مهمتری��ن دلیل کذب ب��ودن ادعاه��ای مدعیان 

دموکراسی است.

نگاهی به رویکرد دوگانه دموکراسی غربی 

مقاومت مسلحانه و رفراندوم دو اصل پیروزي فلسطین 

آی��ت اهلل آمل��ی الریجانی در  ن ا جلسه مسئوالن عالی قضایی، میـــــز
با بیان اینکه مسئله فلسطین فقط محدود به یک 
ملت خاص نیست بلکه مسئله جهان اسالم است، 
تأکید کرد: مقاومت مردم در کش��ور های اسالمی 
خصوصاً جمهوری اس��المی ای��ران، زنگ خطر را 
برای دش��منان بویژه آمریکایی ها به صدا درآورده 
است. از سوی دیگر حضور حماسی مردم ایران در 
صحنه، دش��منان را که چش��م طم��ع به اختالف 
س��لیقه ها در جمه��وری اس��المی دوخت��ه اند و 
امیدوارن��د که این اختالفات ب��ه اختالفات عملی 
منجر شود و فشار اقتصادی به عقب نشینی مردم 

از آرمان های خود بیانجامد، ناامید می سازد.
وی افزود: دش��منان بویژه آمریکایی ها در روز 
قدس مشاهده کردند که ملت ایران چگونه با ندای 
رهب��ر خود در صحنه حضور می یابند و قدر اتحاد، 
خودباوری، اس��تقامت و عزت خود را می دانند. تا 
زمانی ک��ه این بصیرت باقی اس��ت هیچ تهدیدی 
ب��ه نتیجه نخواهد رس��ید و تحریم ه��ا نیز گرچه 
ممکن اس��ت با ایجاد برخ��ی مزاحمت ها موجب 
کاهش سرعت فعالیت ها در بعضی موارد شود، اما 
قطار پیش��رفت و تعالی این کشور با چنین سنگ 

اندازی هایی از حرکت نمی ایستد.
رئی��س ق��وه قضایی��ه در بخ��ش دیگ��ری از 
س��خنان خود با اشاره به فرمایش های مقام معظم 
رهبری تصریح کرد: س��خنان رهبر معظم انقالب 
بوی��ژه درخصوص برجام، سرنوش��ت آن و مس��یر 
ایران دراین عرصه بس��یار مه��م و قابل توجه بود 
و خط س��یر جمهوری اسالمی را برای مسئوالن و 
مردم مش��خص کرد. باید عملکرد ما در چارچوب 
فرمایش های ایش��ان باشد و نباید به گونه ای عمل 
کنیم که دشمن تصور کند خروج او از برجام، عزم 

راسخ ملت و دولت را تغییر خواهد داد.
آی��ت اهلل آملی الریجان��ی راه مقابله با چنین 
تص��وری را خودب��اوری و توجه به اس��تعداد های 
انس��انی و منابع غنی کش��ور دانست و اظهار کرد: 
بای��د با تعقل و تدبیر، نگاه ه��ا را از بیرون بویژه از 
کشور های سلطه به سمت درون کشور بازگردانیم. 
همه باید تالش کنیم که راه برای س��رمایه گذاری 
مردم باز شود و این مشکالت را که به هیچ عنوان 
برای ما ناآشنا نیست و قریب به ۴۰ سال است که 
دش��من با همین شیوه در پی رس��یدن به اهداف 

خود بوده است، پشت سر بگذاریم.
وی  ب��ا تأکی��د بر ضرورت خودب��اوری و نگاه 
به درون طبق فرموده رهبر معظم انقالب، تصریح 

ک��رد: خودباوری و توجه به اس��تعداد های داخلی 
هیچ منافاتی با تعامل با کش��ور ها ندارد، اما نباید 
فراموش کنیم که تعامل به معنای پذیرش تهدید 
و س��لطه نیس��ت. باید ها و نباید هایی که امروز از 
س��وی برخ��ی دولتم��ردان آمریکا می ش��نویم و 
همچنی��ن نقش��ه های براندازان��ه آن ه��ا عزت هر 
انس��انی را زیرس��وال می برد. مردم ما قطعاً زیربار 
چنین مذلت هایی نخواهند رفت و همواره پاس��خ 

دشمن را با هوشیاری و بصیرت خود داده اند.
آی��ت اهلل آمل��ی الریجان��ی ب��ا بی��ان اینکه 
جمهوری اس��المی در موضوع برجام، خویش��تن 
داری و عقالنیت نش��ان داد، اف��زود: ما باید برجام 
را عبرتی برای تعامل های بین المللی خود بدانیم. 

مقام معظم رهبری از ابتدا فرمودندکه این ها قابل 
اعتماد نیستند. 

رئی��س ق��وه قضاییه گفت: رئی��س جمهوری 
فعلی آمریکا عالوه براینکه قابل اعتماد نیس��ت، از 
ع��دم تعادل روحی و روانی نیز رنج می برد چنانکه 
همه مش��اهده کردند چند روز قبل پس از امضای 
بیانیه گروه »ج��ی ۷«، امضای خود را در هواپیما 

پس گرفت! این نوعی تفرعن جدید است. 
آی��ت اهلل آمل��ی الریجانی یادآور ش��د: امروز 
جمهوری اس��المی در نقطه اقتدار ایستاده است و 
مردم با وجود رهنمود های داهیانه و قاطعانه رهبر 

انقالب تسلیم دشمن نخواهند شد. 
رئیس دس��تگاه قضایی در بخ��ش دیگری از 
س��خنان خود به برخی انتقادات پیرامون انتش��ار 
فهرست وکالی مورد تأیید در جرایم امنیتی پاسخ 
داد و خاطرنشان کرد: در روز های اخیر بحث هایی 
درباره چرایی اج��رای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین 
دادرس��ی کیفری مطرح ش��د که البته متأس��فانه 
برخ��ی ارزیابی ها و انتقادات، غی��روارد و هجمه ها 

کاماًل بی مبنا بود.
رئی��س ق��وه قضاییه اف��زود: در قان��ون آیین 
دادرس��ی کیف��ری جدید در جه��ت حفظ حقوق 
متهم حتی در جرایم امنیتی تأکید ش��ده اس��ت 
که مته��م می تواند در همه مراح��ل دارای وکیل 
باش��د. این س��خن کاماًل صحیح و مبتنی بر شرع 
و قانون اساس��ی است منتها از جمله نکات مهمی 
که بای��د در اینجا مورد توجه ق��رار گیرد، پاره ای 
»مصال��ح عموم��ی« دیگر اس��ت، که ب��ه حقوق 

عموم��ی برمی گردد و همه ای��ن مالحظات را باید 
با هم دید.

آیت اهلل آملی الریجانی در توضیح این سخن 
خود تصریح کرد: جرایم امنیتی یا س��ازمان یافته 
که در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری 
مورد اش��اره قرار گرفته اس��ت، همواره با مصلحت 
عمومی و حقوق عمومی س��ر و کار دارد. متأسفانه 
گاهی برخی وکال با استفاده از ترفند هایی موجب 
می شوند که متهم به نحوی از محاکمه فرار کند یا 
اظهارات خالف واقع داش��ته باشد. در سایر جرایم 
نیز ممکن اس��ت چنین مس��ئله ای وجود داش��ته 
باش��د، اما بحث بر سر این است که جرایم امنیتی 
ب��ه حقوق عم��وم مردم ب��از می گ��ردد و اقتضای 
مصلحت عمومی این اس��ت ک��ه از تضییع حقوق 
مردم بواس��طه ف��راری دادن مته��م از محاکمه و 

مجازات جلوگیری شود.
رئیس ق��وه قضاییه خاطرنش��ان ک��رد: آنچه 
دس��تگاه قضایی در زمان تصویب این قانون مطرح 
کرد ای��ن بود که چنین مصلحتی به نحوی رعایت 
شود، اما به هیچ وجه پیش��نهاد ما آنچه که نهایتاً 
در تبص��ره اصالحی مذکور آمد، نبود و از ابتدا هم 
ب��ا آن مخالف بودیم. این مخالف��ت را همان زمان 
هم اعالم ک��رده بودیم و حتی در مالقات برخی از 
اعضای هیئ��ت مدیره کانون وکالء با اینجانب، این 
مطلب به صراحت بیان داش��تم. سخن ما این بود 
که تبصره مورد بحث، مس��ئولیتی را به رئیس قوه 
قضاییه واگذار می کند که نباید به این صورت وجود 
داشته باشد. تا مدت مدیدی نیز از اجرای آن طفره 
رفتیم، اما این امر موجب شده بود که رسیدگی به 
برخی پرونده های امنیتی با بن بس��ت مواجه شود. 
نهایتاً برای رفع این انس��داد ناگزیر از اجرای قانون 

شدیم.  اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه 

رئیس قوه قضائیه:
ایران در موضوع برجام، خویشتن داری و عقالنیت نشان داده است 


